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ভূমিকা 

সম্মানিত তাওহীদবাদী ভাই ও ববানিরা! মুহতারাম উস্তাদ আবু আনিায়ার আল-

নহনি হানিযাহুল্লাহ’র ‘হিিুস্থান, ক্রমাগত ধ্বংসের পসে…’ গুরুত্বপূর্ণ একনি রচিা 

আপিানদর সম্মুনে নবদযমাি। গুরুত্বপূর্ণ এই বলোয় নতনি নহিুস্থাি নকভানব 

ক্রমাগত ধ্বংনসর পনে আগানে, তা সংনেনপ এবং সুস্পষ্টভানব তুনল ধনরি। 

নিিঃসনিনহ এই প্রবনে আমরা আমানদর করর্ীয় সম্পনকণও নদক-নিনদণশিা পাব 

ইিশা-আল্লাহ। 

এই বলোনির উদুণ সংস্করর্ ইনতাপূনবণ ‘জামাআত কানয়দাতুল নজহাদ উপমহানদশ 

শাো’র অনিনসয়াল উদুণ মযাগানজি ‘িাওয়ানয় গাযওয়ানয় নহি’ এর গত বম-জুলাই 

২০২২ ইংনরনজ সংেযায় “নহিুস্থাি…. তাবাহী বক রানস্ত পর বাগিট্ গামুজি” 

(  يواتسن.... ابتدنہ

 

زمناگ  ٹٹگبرپ راےتس  ےكہ ) নশনরািানম প্রকানশত 

হয়। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই বলোনির মূল বাংলা অিুবাদ আপিানদর সামনি বপশ 

করনি। আলহামদুনলল্লাহ িুম্মা আলহামদুনলল্লাহ। 

আম-োস সকল মুসনলম ভাই ও ববানির জিয এই নরসালাহনি ইিশাআল্লাহ 

উপকারী হনব। সম্মানিত পাঠকনদর কানি নিনবদি হল- বলোনি গভীরভানব 

বারবার পড়নবি, এবং নিনজর করর্ীয় সম্পনকণ সনচতি হনবি ইিশা-আল্লাহ। 

আল্লাহ এই রচিানি কবুল ও মাকবুল করুি! এর িায়দা বযাপক করুি! আমীি। 

 

সম্পাদক 

৬ই সির, ১৪৪৪ নহজনর 

৩ই বসনেম্বর, ২০২২ ইংনরনজ 

 

 



[4] 

 

হিিসু্থান, ক্রমাগত ধ্বংসের পসে… 

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিহি িাহিযাহুল্লাি 

ভারসতর বততমান ক্ষমতােীন কট্টর হিিুত্ববাদী দল হবসেহপ’র ককন্দ্রীয় কনতৃবৃি 

আমাসদর হপ্রয় নবী মুিাম্মাদ োল্লালাহু আলাইহি ওয়া োল্লাসমর েম্মাসন কয হনকৃষ্ট 

ও েঘনয িামলা চাহলসয়সে - তা পৃহেবীর কাসরা অোনা নয়। ভারতীয় মুেহলমরা 

যখন এই অনযায় দৃষ্টতার প্রহতবাদ োনাসত কচসয়সে, তখন ভারত েরকার 

মুেহলমসদর হবরুসে েুলুম ও হনপীড়সনর পে উমু্মক্ত কসর কদয়। ভারতীয় পুহলশ 

এবং অনযানয হনরাপত্তাবাহিনী প্রহতবাদরত হনরস্ত্র মুেহলমসদর উপর গুহল চালায় 

এবং তাসদরসক িামলার লক্ষযবস্তু বানায়। এই ঘটনায় রাষ্ট্রযন্ত্রও তৎপর িসয়হেল; 

তসব তা েংখযালঘু মুেহলমসদর পসক্ষ নয়, বরং হবপসক্ষ। েুপহরকহিতভাসব 

মুেহলমসদর ঘরবাহড় বুলস াোর হদসয় কভসে গুুঁহড়সয় কদওয়া িসয়সে। এমন 

পহরহস্থহতসতও তোকহেত হনরসপক্ষ ও ধমতহনরসপক্ষ হবচার হবভাগ োংহবধাহনক 

অহধকার রক্ষায় ককান পদসক্ষপ কনয়হন। অেচ এই েংহবধানসক তারা ‘পহবত্র ও 

হনরসপক্ষ’ বসল দাহব কসর। এই পুসরা েময়টাসতই হলবাসরল (কহেত উদারপন্থী) 

হিিুরা উভয় দসলর কদাষগুসলা হচহিত কসর উভয়সকই কদাষাসরাপ করসত োসক 

এবং শাহি ও পুনহমতলসনর আিবান োনায়।  

োম্প্রহতক েমসয়র এই ঘটনাবলী এবং তার পরবততী প্রহতহক্রয়া অসনক গুরুত্বপূর্ত 

এবং হনহিত বাস্তবতাসক তুসল ধসর।  

এক: রােুসল মািবুব োল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া োল্লাসমর েম্মাসন েঘনয এই 

িামলার মাধযসম ভারত েরকার োধারর্ভাসব এবং হিিুত্ববাদী আসিালন 

হবসশষভাসব ইেলাম ও েমগ্র ইেলামী হবসের হবরুসে প্রকাসশয যুে কঘাষর্া 

কসরসে। তারা োমহগ্রকভাসব মুেহলম উম্মাির হবরুসে যুসে কনসমসে। এ বযাপাসর 

েসিসির ককাসনা অবকাশ কনই। হিিুত্ববাদী আসিালন এবং ভারতীয় রাষ্ট্রসক 

টাসগতট কসর মুোহিদসদর িামলার হুমহক প্রদান তাসদর অপরাসধর উপযুক্ত েবাব 

হেল। ইনশাআল্লাি এই ধারাবাহিকতায় আরও হুমহক আেসব এবং বাস্তবায়ন করা 

িসব। আর হনিঃেসিসি (িাোদ) েূচনাকারী-ই বড় োহলম।  



[5] 

 

দুই: েমসয়র োসে োসে এই বাস্তবতা েুস্পষ্ট িসে কয, ভারত েরকার হিিুত্ববাদী 

আসিালসনর েমেতক এবং তাসদর অপরাসধর একাি েিসযাগী। কসয়ক দশক ধসর 

ভারতীয় হবচারবযবস্থার প্রধান কাে িসয় উসেসে হিিুত্ববাদী আসিালসনর ববরী ও 

দাোহভহত্তক কমতকাণ্ডগুসলাসক আইহন নযাযযতা প্রদান করা। পহরহস্থহত এখন এমন 

িসয়সে কয, হবচার হবভাগ ও প্রশােসনর একমাত্র লক্ষয িসে হিিুত্ববাদীসদর 

অপরাধসক ববধতা কদওয়া।  

হপ্রয় নবীর েম্মাসন এই িামলার আসগও আমরা কদসখহে, কীভাসব হিিু েন্ত্রােীরা 

পহবত্র রমোন মাসে মুেহলমসদর বাহড়সত িামলা কসরসে। আমরা কদসখহে কীভাসব 

এই ববতর মুশহরকরা মেহেসদর উপর তাসদর পতাকা উসত্তালন কসরসে। আমরা 

কদসখহে কীভাসব এই গরু-বানসরর পূোহররা মুেহলম নারীসদর হনসয় অশ্লীল 

কশ্লাগান হদসয়সে। আমরা কদসখহে কীভাসব পুহলশ প্রহতহট স্থাসন এই েন্ত্রােীসদর 

েিায়তা ও েিসযাহগতা কসরসে। এবং আমরা এটাও কদসখহে - কীভাসব প্রশােন ও 

হবচার হবভাগ মুেহলমসদর বাহড়ঘর কভসে তাসদর েুলুম ও হনযতাতসনর লক্ষযবস্তুসত 

পহরর্ত করার েনয পহরকহিতভাসব ষড়যন্ত্র কসরহেল!  

ভারতীয় রাষ্ট্র কখসনাই মুেহলমসদর রক্ষা করসব না, উসটা হিিু েন্ত্রােীসদরসক 

েবতসতাভাসব েমেতন ও েিসযাহগতা করসব। এমতাবস্থায় অতযাচারীর কাসে 

নযায়হবচার ও অহধকার দাহব করা পাগলাহম োড়া আর হক?  

হতন: তোকহেত উদারপন্থী হিিুরাও মুেহলমসদর হমত্র বা োিাযযকারী নয়। েম্প্রহত 

অহভশপ্ত নূপুর শমতার মামলার মাধযসম হবষয়হট স্পষ্ট িসয়সে। তারা প্রেসম হিিু 

এবং মুেহলম উভয় দলসক কদাষ-ত্রুহট েম্পসকত েতকত কসর। এরপর উভসয়র মাসে 

েমন্বসয়র একহট হমেযা েক বতহর কসরসে। োহলম আর মােলুমসক তারা এমন এক 

কাতাসর একহত্রত কসরসে; কযখাসন উভয়সক অপরাধী বলা িসে! একই োসে 

অহভশপ্ত নূপুর শমতা ও নবীন হেিাসলর মত ঘৃর্য অপরাধীসদর অপরাধসকও িাল্কা 

কসর কদসখসে। তাসদর উদারতার এই ‘হবসশষ রীহত’ নতুন নয়। বরং তারা বার বার 

এই রীহতর পুনরাবৃহত্ত কসরসে।  

মুেহলমরা যখনই হিিু েন্ত্রােীসদর অতযাচার দমন বা প্রহতসরাধ করার কচষ্টা কসর, 

তখনই এই উদারপন্থীরা এসকর পর এক তাসদর গুিা কেসক কবহরসয় আসে এবং 
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শাহি ও েম্প্রীহতর েবক হদসত োসক। এরা হিিুত্ববাদী আগ্রােী  াকাত ও 

লুসটরাসদর িামলার েময় বাধা কদয় না। তসব বাহড়র মাহলক আত্মরক্ষা করসত 

চাইসল তারা উভসয়র কাসে হনরাপত্তা ও শাহির আসবদন োনাসত আসে।  

কহেত এই উদারপন্থীরা অতযি েতকততা ও েূক্ষ্মতার োসে একহট ককৌশল 

অবলম্বন কসরসে। হনসেরা হনরাপদ োকার েনয মুেহলমসদর কনওয়া কযসকান 

পদসক্ষপসক এরা ‘সবআইহন ও অপরাধ’ বসল োবযস্ত করার কচষ্টা কসরসে। এই 

উদারপন্থীসদর প্রধান কাে িল - হিিুত্ববাদী গুণ্ডারা মুেহলমসদর গলা ককসট 

তাসদর ঘরবাহড় জ্বাহলসয় কদয়া পযতি মুেহলমসদর ঘুম পাহড়সয় রাখা।  

চার: এইেব ঘটনার প্রহত ভারসতর মুেহলম কনতৃবৃসির প্রহতহক্রয়া কেসক কবাো 

যায় কয, তারা এখনও বততমান হবে ও ববহেক রােনীহত েম্বসে এমন প্রাচীন ধারর্া 

রাসখন যা বহুকাল আসগই বাহতল িসয় কগসে। হিিুস্তাসনর মুেহলমসদর অহস্তত্ব 

আে হুমহকর েমু্মখীন। এই েমেযা কেসক মুহক্তর ককান োংহবধাহনক উপায় কনই। 

এবং তাসদর মাসে এমন ককান োতীয় ঐকযও কনই, যার মাধযসম এই হুমহকর 

কমাকাসবলা করা যাসব। অপহরর্ামদশতী হিিুস্তাহন মুেহলমসদর এই স্বপ্ন কেসক কবর 

িসয় বাস্তবতা উপলহি করা অতযি েরুরী।  

পাুঁচ: পহিমাসদর কেসক োিাযয-েিসযাহগতা পাওয়া যাসব - এই আশায় বসে 

োকার মাসন িয় না। (ইহতিাে োক্ষী) ইহতপূসবত তারা বেহনয়ার মুেহলমসদর ককান 

উপকাসর আসেহন। (তাসদর ভাো ভাো হকে ু বক্তসবয) হনযতাহতত করাহিো 

মুেহলমসদর দুসভতাগ একটুও কসমহন। হেহরয়ার মুেহলমরাও তাসদর কেসক ককান 

অনুগ্রি পায়হন। এবং তাসদর দ্বারা উইঘুসরর হনযতাহতত মুেহলমসদর আেও ককান 

উপকার িসে না। আল্লাি হবসের মুেহলমসদর কষ্ট এবং পরীক্ষা েিে করুন এবং 

আমাসদরসক আমাসদর দুবতলতার েনয ক্ষমা করুন।  

নব্বই এর দশসক কোহভসয়ত ইউহনয়সনর পতসনর পর হবে কয একহট েংহক্ষপ্ত 

োগরর্ কদসখহেল, তা পার িসয় কগসে। হবে কনতৃত্ব হলবাসরলসদর িাসত যাবার পর 

মানুষ কয স্বপ্ন কদসখহেল, শীঘ্রই তা দুিঃস্বসপ্ন পহরর্ত িসলা। মসন করা িসয়হেল 

ইউসরাপ-আসমহরকা ভারসতর মুেহলমসদর োিাসযয এহগসয় আেসব। অেচ এখন 

আসমহরকা ও ইউসরাপ ভারসতর মুেহলমসদর োিাসযয এহগসয় আেসেই না, বরং 
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কখাদ ভারত ও হিিুত্ববাদী আসিালন হগসয় আসমহরকার োয়াতসল বসে আসে। 

কু্রসে ার, োয়হনস্ট এবং হিিুত্ববাদী আসিালন - এরা েবাই একই কনৌকার যাত্রী।  

অনযহদসক ভারত এই অঞ্চসল আসমহরকার েবসচসয় মূলযবান হমত্র। হচসনর লাগাম 

কটসন ধরসত, পাহকস্তাহন মুেহলমসদর জ্বলি ইেলামী েেবা োণ্ডা রাখসত, 

েীমাসির োিেী ও উদযমী োহতসদর দহমসয় রাখসত, বাংলাসদসশ িােী শহরয়ত 

উল্লাি’র অপরাসেয় েিানসদর দহমসয় রাখসত এবং আিগাহনস্তাসনর ইেলামী 

ইমারািসক চাসপ রাখসত কমাহদ এবং কযাগীসদর আসমহরকার খুব প্রসয়ােন। 

ভারতসক ক্ষুি করার েুুঁহক আসমহরকা কখনই হনসব না।  

আর এটাও মসন রাখা দরকার কয, মুেহলমসদর শহক্তশালী, হস্থহতশীল ও স্বাধীন 

রােননহতক মযতাদার অহস্তত্ব - আসমহরকার েবসচসয় বড় ভসয়র কারর্। কেেনয 

আসমহরকা কখসনা এই েুুঁহক হনসব না কয, উপমিাসদসশর মুেহলমরা হিহটশ 

োম্রাসেযর আবে েীমানা কেসক হনসেসদর মুক্ত কসর হনেস্ব হচিাভাবনা অনুোসর 

কাে শুরু করসব। তাই, গর্িতযার হদসক হিিুত্ববাদী আসিালসনর ক্রমবধতমান 

এসেন্ডা কেকাসত যুক্তরাষ্ট্র ককাসনা উসল্লখসযাগয পদসক্ষপ হনসব না। 

েয়: আরব রাষ্ট্রগুসলার কক্ষসত্রও একই কো। তসব আরব হবসের মুেহলমরা ঈমানী 

ভাসলাবাো ও আকীদা হবোসের হভহত্তসত হিিুস্তাহন মুেহলমসদর পাসশই আসেন -

এসত ককান েসিি কনই। হকন্তু এই মুেহলম রাষ্ট্রগুসলার দখলদার শােসকরা ববহেক 

কু্রসে ার ও োসয়াহনষ্টসদর িাসতর পুতুল োড়া আর হকেুই নয়। হবসশষ কসর হবন 

োসয়দ এবং হবন োলমাসনর মসতা শােকরা কমাহদর প্রকাশয হমত্র, েিসযাগী ও 

েমেতক। েুতরাং, হতক্ত বাস্তবতা িল এই - ককানও বহিরাগত শহক্ত ভারসতর 

মুেহলমসদর োিাসযয এহগসয় আেসব না। হিিুত্ববাদী আসিালন মুেহলমসদর হবরুসে 

কয হবসদ্বষ, হিতনা-িযাোদ ও দাোর কেউ বতহর কসরসে, তার প্রহতকাসরর েনয 

ভারতীয় মুেহলমরা বহিরাগত ককান োিাযয পাসব না।  

হিিুত্ববাদী আসিালন হদনসক হদন মুেহলমসদর অহস্তসত্বর েনয হুমহক িসয় 

দাড়াসে। ভারত ও উপমিাসদসশর মুেহলমরা যহদ অদূর ভহবষযসত হনসেসদর 

অহস্তত্বসক হুমহকর মুসখ কিলসত না চায় তসব এখনই হবষয়গুসলা হনসয় ভাবসত 

িসব। এটাই িল কেই কমৌহলক উপলহি - যা কেসক ভারতীয় উপমিাসদসশর 
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ভহবষযৎ হনসয় কযসকানও আসলাচনা বতহর িসত িসব। এহটই কেই কমৌহলক হভত, 

যার হভহত্তসত আমাসদরসক, উপমিাসদসশর মুেহলমসদরসক হনসেসদর অহস্তত্ব রক্ষার 

ককৌশলহট কবর করসত িসব। আল্লাির ইো এবং োিাসযয এই কমতপন্থা পহরসশসষ 

হবেসয়র রূপ হনসব।  

 

ধ্বংসের হদসক এহগসয় যাসে...... 

আমরা এই পহত্রকার পৃষ্ঠাগুসলাসত এর আসগও বহুবার উসল্লখ কসরহে কয, 

হিিুস্তাসনর বততমান পহরহস্থহত দ্রুততার োসে অবনহতর হদসক যাসে। ভারসত 

হিিুত্ববাদী আসিালন শীঘ্রই এমন এক পযতাসয় কপৌুঁসে যাসব কযখাসন একহট মাত্র 

স্ফুহলে - এমন অহি প্রজ্বহলত করসব, যা অকিনীয় মাত্রায় বরবাহদ ও ধ্বংেযজ্ঞ 

েড়াসব এবং েুলুম ও েহিংেতার একহট অপ্রহতসরাধয েূত্র েন্ম হদসব। এহট ককবল 

উপমিাসদসশর মুেহলমসদর েনযই ধ্বংোত্মক িসব – হবষয়টা এমন নয়। বরং এই 

অঞ্চসল বেবােকারী োধারর্ হিিু এবং অনযানয োহতর েনযও হবপযতয় বসয় 

আনসব। বাস্তবতা এবং ঐহতিাহেক প্রমাসর্র হভহত্তসতই এই েতকতীকরর্। এসক 

ককানভাসবই অহতরঞ্জন বসল ভাবা হেক িসব না। দুিঃখেনক িসলও এহট একহট 

বাস্তবধমতী হবসশ্লষর্। দুভতাগযবশত এই অঞ্চসলর মুেহলমরা হবসশষ কসর হিিুস্তাসনর 

মুেহলমরা এখনও তাসদর হদসক দ্রুত কধসয় এই ধ্বংোত্মক পহরহস্থহতর ভয়াবিতা ও 

গুরুত্ব উপলহি করসত অক্ষম। 

এমন একহট গাহড়সক কিনা করুন, যা দ্রুতগহতসত ককান অেকার গসততর হদসক 

এহগসয় যাসে। এই গাহড়র ককান কিক কনই এবং হদক পহরবততসনর েনয ককান 

হস্টয়াহরংও কনই। গাহড়হট ককবল এক হদসকই চলসত পাসর। আর তা চলসে ঐ 

অতল গহ্বসরর হদসক। এর কেসক ককান করিাই কনই। হিিুত্ববাদী আসিালন ভারসত 

মুেহলমসদর েনয এমহন এক পহরহস্থহত বতহর কসরসে। তা েসেও, ভারসতর 

অহধকাংশ মুেহলম কনতৃত্ব এখনও েংহবধান ও নাগহরক অহধকার হনসয় হনরেতক 

হবতসকত হবভ্রাি িসয় আসে। (হিিুত্ববাদী আসিালসনর) গাহড়হট দ্রুততার োসে 

ধ্বংসের হদসক এহগসয় যাসে। হকন্তু এেকল মুেহলম কনতৃবৃি এখসনা গাহড়র 

হভতরকার হ োইন ও রঙ-রূপ হনসয় তসকত হবতসকত হলপ্ত!  
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এই হবসশষ উদািরর্হট আমার হনসের উদ্ভাহবত নয়। এহট আরএে.এে প্রধান ও 

কনতা কমািন ভাগবসতর কো। পূবতবততী হনবেগুহলসত আমরা আরএে.এে এর 

ইহতিাে েম্পসকত হবস্তাহরত আসলাচনা কসরহে। ২০২২ োসলর এহপ্রসল কমািন 

ভাগবত তার একহট বক্তৃতায় বসলহেল: 

“আমাসদর গাহড় যাত্রা শুরু কসরসে। এহট একহট কিকিীন গাহড়। এই গাহড়সত 

শুধ ুএকহট এহিলাসরটর আসে। যারা োমাসনার কচষ্টা করসব, তারাই ধ্বংে িসয় 

যাসব। যারা আমাসদর োসে আেসত চায়, তারা কযন চসল আসে। গাহড় কাসরা েনয 

োমসব না। যহদ আমরা এই গহতসত চলসত োহক, তািসল আগামী 20-25 বেসর 

অখন্ড ভারত বাস্তসব পহরর্ত িসব। আর যহদ আমরা আসরকটু পহরশ্রম কহর—

কযটা আমরা অবশযই করব—তািসল এ েময়কাল অসধতক িসয় যাসব এবং ১০ 

কেসক ১৫ বেসরর মসধয অখণ্ড ভারত কদখসত পাব।” 

কমািন ভগবসতর এই বক্তসবযর উপর ককান মিবয করার আসগ অখণ্ড ভারসতর 

ধারর্াহট কবাো েরুহর। হিিুত্ববাদী আসিালন দাহব কসর কয, অখন্ড ভারত বা 

ইউনাইসট  হিিুস্তান একহট ঐহতিাহেক েতয, যার উসল্লখ পুরাসর্ (হিিু ধমতগ্রন্থ) 

এসেসে। পুরার্ িল - কপৌত্তহলক গি-কাহিনী এবং দাস্তান েম্বহলত একহট প্রাচীন 

গ্রন্থ, যা হিিুরা পহবত্র বসল মসন কসর।  

হিিুত্ববাদী তাহেকসদর মসত, অখন্ড ভারসত বততমান আিগাহনস্তান, পাহকস্তান 

এবং বাংলাসদসশর এলাকা গুসলাও অিভুতক্ত। অখণ্ড ভারসতর কয মানহচত্র 

আরএে.এে এর েদেযরা তাসদর ঘর এবং অহিসে রাসখ, কে অনুযায়ী পহিসম 

আিগাহনস্তান কেসক পূসবত মায়ানমার পযতি েমগ্র অঞ্চল হিিুসদর এই কপৌরাহর্ক 

রাসেযর অংশ। 

হিিুত্ববাদী আসিালসনর েনয অখন্ড ভারত শুধ ুএকহট ঐহতিাহেক বা রােননহতক 

লক্ষয নয়, বরং একহট ধমতীয় লক্ষয ও কততবযও বসট। হকে ু কক্ষসত্র হিিুত্ববাদীসদর 

এই অখণ্ড ভারসতর দৃহষ্টভহে ইহুহদসদর ‘দযা কগ্রটার ইেরাইল’ (বৃিত্তর ইেরাইল) 

দৃহষ্টভহের োসে োদৃশয রাসখ। ইহুহদসদর মসত - ইেরাইসলর েীমানা নীল নসদর 

তীর কেসক িুরাত নদী পযতি হবস্তৃত।  



[10] 

 

হিহলহস্তন এবং কাশ্মীসরর পহরহস্থহতর মসতা ইহুহদবাদ এবং হিিুত্ববাসদর মসধয 

আরও অসনক হবষসয় আকষতর্ীয় হমল রসয়সে। যাইসিাক, এহট একহট হভন্ন 

আসলাচনা যা এই মুিূসতত আমাসদর আসলাচয হবষয় নয়। তসব এটা তাৎপযতিীন নয় 

কয, ভারসতর ঘহনষ্ঠ হমত্র ও বেুসদর মসধয, হবসশষ কসর হিিুত্ববাদীসদর েমেতন ও 

েিসযাগীতার কক্ষসত্র ববহেক ইহুহদবাদীরা অগ্রভাসগ রসয়সে। 

কযমন আল্লাি তায়ালা ইরশাদ কসরসেন,  

 َوةٰ   لََتِجَدن َ أََشد َ ٱلن َاِس عََد 
 
 یَن َءاَمُنوا۟ ٱلَۡیُهودَ َوٱل َِذیَن أَۡشَركُواٰ۟  ل ِل َذِ  ࣰ

“অেতিঃ আপহন অবশযই মুেহলমসদর প্রহত শত্রুতায় মানুসষর মসধয েবতাসপক্ষা 

কসোর পাসবন ইহুহদসদরসক এবং কে েমস্ত কলাকসক যারা (প্রকাশয) হশরক কসর। 

(েুরা আল-মাহয়দাি ৫: ৮২) 

হবসেহপ, আরএে.এে েি এোতীয় অনযানয হিিুত্ববাদী েংগেনগুসলার চূড়াি 

লক্ষয িল অখণ্ড ভারত গেন করা। হকন্তু এ ধরসর্র প্রহতহট পহরকিনার দাহব 

অনুযায়ী ভারতসক আিগাহনস্তান, পাহকস্তান, বাংলাসদশ, মায়ানমার এবং শ্রীলঙ্কা 

দখল করসত িসব। স্পষ্টতই, এক-আধহট নয় বরং কবশ কসয়কহট প্রহতসবশী কদশ 

আক্রমর্ এবং দখল করার ইো প্রকাশ করাসতা দুসরর কো - এ ধরসর্র 

োমানযতম অেভহেও ভারসতর েনয হবশাল শত্রুতা এবং অেুহবধা েৃহষ্ট করসব। 

আর এ হবষসয় ভারত েমযক অবগত। তাই হবসেহপ ও আরএে.এে তাসদর 

অবস্থাসনর ভারোময বোয় রাখসত এবং অখণ্ড ভারসতর দাহব হটহকসয় রাখসত 

এতটুকুই বলসে কয, তারা ভারসতর কনতৃসত্ব এমন একহট কনসি াসরশন গেন 

করসত চায়, যাসত এই েমস্ত কদশ অিভুতক্ত িসব। হকন্তু হিিুত্ববাসদর আগ্রােী ও 

হবোেঘাতকতার ইহতিােই প্রমার্ কসর কয, এটা হবসরাধীসদর শাি রাখার একটা 

অেুিাত মাত্র। 

 

হিিুত্ববাসদর হিদায়াতনামা 
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আগ্রােী হিিুত্ববাদীসদর প্রহতসরাধ করসত িসল আমাসদর প্রেসমই তাসদর স্বভাব 

প্রকৃহত বুেসত িসব। োনসত িসব - কীভাসব তারা তাসদর এসেণ্ডা বাস্তবায়ন 

করসত চায়। হিিুত্ববাদী আসিালন েবেময়ই ইতালীয় িযাহেবাদ এবং োমতান 

নাৎহে আসিালন দ্বারা প্রভাহবত হেল। হবষয়হট ঐহতিাহেক ও জ্ঞানীসদর অোনা 

নয়। এমনহক োংবাহদক মারহেয়া কযাসোলাহর েি অনযরাও এ হবষসয় হলসখসেন। 

হিিুত্ববাদী আসিালসনর প্রেম হদসকর কনতারা কবহনসতা মুসোহলহন ও এ ল্ফ 

হিটলাসরর মত কনতাসদর দ্বারা বযাপকভাসব প্রভাহবত হেল। একেন প্রােহমক 

হিিুত্ববাদী হচিাহবদ হ .হভ. তািমানকার ১৯৪৭ োসল মুসোহলহন এবং 

িযাহেবাসদর উপর একহট বই হলসখ প্রকাশ কসরহেল। এই বইহটসত ইতালীয় এই 

বস্বরশােসকর েীবনী এবং তার িযাহেবাদী দৃহষ্টভহে হনসয় হবস্তাহরত আসলাচনা করা 

িসয়সে।  

হকন্তু িযাহেবাসদর কয হবষয়হট দ্বারা হিিুত্ববাদী কনতারা েবসচসয় কবহশ প্রভাহবত 

িসয়হেল কেটা িল - েশস্ত্র েমাে গেন এবং অতযি আক্রমর্াত্মক িযাহেবাদী 

যুবহভহত্তক েংগেন গেন।  

হিিুসত্ববাসদর আসরকেন হবহশষ্ট বুহেেীবী, আদহশতক বযহক্তত্ব এবং অতযি 

প্রভাবশালী কনতা হেসলন - হব. এে. মুসঞ্জ। মুসঞ্জ শুধুমাত্র হিিু মিােংসঘর প্রধানই 

হেসলন না, বরং আরএে.এে প্রহতষ্ঠাতা কক. হব. কি সগায়ার (সকশব বহলরাম 

কি সগওয়ার) এর প্রহশক্ষক ও হদকহনসদতশকও হেসলন। ১৯৩১ োসল হব. এে. 

মুসঞ্জ ইতাহলসত েির কসরন এবং মুসোহলহনর োসে োক্ষাত কসরন। োক্ষাসতর 

পর হতহন কবহনসতা মুসোহলহন দ্বারা গভীরভাসব প্রভাহবত িন। ভারত প্রতযাবততসনর 

পর হব. এে. মুসঞ্জ ইতাহলসত কদসখ আো বাহিনীর আদসল েশস্ত্র যুব েংগেন বতহর 

করসত হনরলশভাসব কাে কসরন। োংবাহদক মারহেয়া কযাসোলাহর এমনও 

হলসখসেন কয, প্রহতষ্ঠার প্রেম হদসক আরএে.এে এর হনসয়াগ পেহত ইতাহলসত 

মুসোহলহনর িযাহেবাদী যুব েংগেনগুহলর মতই হেল।  

হিিুত্ববাদী আসিালনগুসলা একইভাসব োমতাহনর নাৎহেসদর দ্বারা বযাপকভাসব 

প্রভাহবত িসয়হেল। ১৯৩৮ োল কেসক োমতাহনর নাৎহে বাহিনী হিি ু

মিােভাগুসলার কপ্ররর্ার উৎে িসয় উসেহেল। হিিুত্ববাদীরা ‘ইহুহদসদর বযাপাসর 

োমতান নাৎহেসদর কমতপন্থা’ আমদাহন কসর এবং হিিুস্তাসনর পহরহস্থহতসত তা 
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প্রসয়াগ কসর। িসল োমতানসদর অবস্থার হবসবচনায় - আযত োমতানসদর োয়গায় 

হিিুস্তাসন অবস্থান কনয় আযত হিিুরা, আর ইহুহদসদর অবস্থাসন হিিুস্তাসন আসে 

মুেহলমরা।  

হিিুত্ববাসদর বততমান মানহেকতা এবং কমতপেহত কবাোর েনয এবং ভারসত 

তাসদর ভহবষযৎ উসদযাগগুহলসক অনুমান করার েনয ‘হিিুত্ববাদী হচিার’ গেসন 

কমৌহলক ভূহমকা পালনকারী কারর্গুহল বুো প্রসয়ােন।  

ইতাহলর িযাহেস্ট এবং োমতাহনর নাৎহে - উভয়ই এই েশস্ত্র েংগেনগুহলসক 

(ব্ল্যাকশাটত বাহিনী ও িাউনশাটত বাহিনী) খুব কাযতকরভাসব বযবিার কসরহেল। 

প্রকৃতপসক্ষ, এই েশস্ত্র েংগেনগুহলর আক্রমর্াত্মক এবং রক্তাক্ত কমতকাণ্ডই 

মুসোহলহন ও হিটলারসক ক্ষমতায় আনসত মুখয ভূহমকা পালন কসরহেল। 

ইতাহলসত কবহনসতা মুসোহলহন ‘ব্ল্যাক শাটতে’ নাসম একহট েশস্ত্র েংগেন বতহর 

কসরহেসলন। এই েংগেসনর কমতীরা কাসলা কপাশাক পরত। কপাশাসকর কারসর্ 

এসদরসক ‘ব্ল্যাক শাটত’ নাসম নামকরর্ করা িয়।  

ব্ল্যাক শাটত বাহিনী মুসোহলহনর েব ধরসর্র রােননহতক প্রহতপক্ষসক হনমতমভাসব 

িতযা কসর। মুসোহলহনর রােননহতক অবস্থান বতহরসত এরা একাি েিসযাগী হেল 

বসল প্রমাহর্ত িসয়সে। কশষ পযতি ব্ল্যাক শাটত বাহিনীর আগ্রােসনর মাধযসমই 

মুসোহলহন ইতাহল দখল করসত েক্ষম িয়।  

১৯২২ োসলর অসটাবসর, মুসোহলহন তার িযাহেস্ট পাহটত োসে হনসয় ইতাহলর 

রােধানী করাসমর হদসক যাত্রা কসর। এ যাত্রার উসেশয হেল ইতালীয় রাোসক 

মুসোহলহনর িাসত ক্ষমতা িস্তাির করসত বাধয করা। অনযহদসক মুসোহলহনর ব্ল্যাক 

শাটত বাহিনী ইহতমসধযই কদসশর ককৌশলগত অবস্থানগুহল দখল কসর হনসয়হেল। 

িযাহেস্ট পাহটতর েশস্ত্র ব্ল্যাক শাটত বাহিনী এবং িাোর িাোর হবসক্ষাভকারী করাসমর 

বাইসর েসড়া িসয়হেল। তারা েবাই মুসোহলহনসক প্রধানমন্ত্রী কঘাষর্া করার দাহব 

োনায়। ‘বযাপক েহিংেতার ভয়’ ইতালীয় রাোসক তাসদর দাহব কমসন হনসত বাধয 

কসর। 
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একইভাসব োমতাহনসত, এেএ বাহিনী (Sturmabteilungen/SA, শাহিক অেত 

- আক্রমর্াত্নক বেনযদল) হিটলারসক ক্ষমতায় আনসত গুরুত্বপূর্ত ভূহমকা পালন 

কসরহেল। ১৯২১ োসল গহেত এই েংগেনহট (যা িাউন শাটত নাসমও পহরহচত) 

প্রহতষ্ঠার মুল লক্ষয হেল - এই বাহিনীর শহক্ত, ক্ষমতা ও আগ্রােনসক নাৎহে 

পাহটতর এসেন্ডা বাস্তবায়সন বযবিার করা। হিটলার কতৃতক গহেত এই এে.এ (SA) 

বাহিনী তাসদর রােননহতক প্রহতপসক্ষর শহক্ত ভাঙসত এবং তাসদর শত্রুসদর 

ককার্োো করসত অহবরাম েুলুম-হনপীড়ন, েহিংেতা, আগ্রােন এবং ভয়সক অস্ত্র 

হিসেসব বযবিার কসরহেল। এে.এ বাহিনী অহলসত গহলসত রােননহতকভাসব 

উসেশযপ্রসর্াহদত মারামাহর ও েন্ত্রােী কমতকাণ্ড েহড়সয় কদয়, যা নাৎহে পাহটতসক 

রােপে ও অহল গহলর হনয়ন্ত্রর্ হনসত েিায়তা কসরহেল। প্রকৃত অসেত এে.এ 

বাহিনী এক রােসত্বর মসধয আসরক রােত্ব িসয় উসেহেল।  

১৯৩৩ োসল নাৎহেরা ক্ষমতায় আোর পসরও, এে.এ বাহিনী হবসরাধীসদর 

আক্রমর্ করার ধারা অবযািত রাসখ। অসনক কক্ষসত্র এহট োধারর্ োমতান েনগসর্র 

েমেতন ও অনুসমাদন কপসয়হেল। অসনসকই প্রকাসশয এে.এ বাহিনীর এেকল 

আক্রমর্াত্নক প্রসচষ্টা ও কােসক েমেতন করত। কেই েমসয় বাহলতসন বেবােকারী 

হিহটশ কলখক হক্রসস্টািার ইশারউ  (১৯০৪-১৯৮৬) হলসখসেন-  

‘োধারর্ োমতান নাগহরকরা এে.এ বাহিনীর গুন্ডাসদর হদসক তাকাসতা 

উৎোসির িাহের োসে’।  

১৯৩৩ োসলর কগাড়ার হদসক নাৎহে পাহটত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রর্ালয়, পুহলশ েদর দিতরেি 

পুসরা োমতাহনর হনয়ন্ত্রর্ হনসত েক্ষম িয়। এরপর এে.এ বাহিনী ‘েন্ত্রােী কমতকাণ্ড 

ও আগ্রােসনর’ হনয়হমত অহভযান শুরু কসর। িাোর িাোর নাৎহে হবসরাধীসদর 

কগ্রিতার করা িয় এবং অস্থায়ী কারাগাসর বিী করা িয়। রােননহতক প্রহতপসক্ষর 

হবরুসে হনষ্ঠুরতা, হনপীড়ন, মারধর, িতযা, বাহড়ঘর ও অহিে লুটপাট ও ধ্বংে 

করা হেল তাসদর হনতযননহমহত্তক কাে। আর অহধকাংশ কক্ষসত্র এে.এ বাহিনী ও 

তার মসতা অনযানয েংগেনগুহলসক পুহলশ এবং রাষ্ট্রযন্ত্র (আইন আদালত, 

প্রশােনেি রাসষ্ট্রর যাবতীয় চাহলকা শহক্ত) দ্বারা োিাযয করা িত।  
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আে আমরা ভারসত হেক একই ককৌশল এবং পেহতর প্রসয়াগ কদখসত পাহে। 

হবসেহপ, আরএে.এে এবং অনযানয হিিুত্ববাদী েংগেনগুহল েততার োসে এই 

ককৌশলগুহল অনুেরর্ করসে। 

হিিুত্ববাসদর এক একহট ঘটনা কদখুন এবং এরপর ভারত েরকার কীভাসব 

প্রহতহক্রয়া কদহখসয়হেল কেটাও কদখুন।  

বাবহর মেহেদ শিীদ ও ধ্বংে করার েনয কীভাসব েংগহেত আগ্রােন চালাসনা 

িসয়হেল এবং েশস্ত্র েংগেনগুসলা কেসক্ষসত্র কী ভূহমকা করসখহেল কেটা 

আসরকবার হচিা করুন।  

কসয়ক বের আসগ গুেরাসট মুেহলমসদর উপর কয পহরকহিত গর্িতযা চালাসনা 

িসয়হেল তাসত বেরং দল এবং আর.এে.এে-এর মসতা েশস্ত্র েংগেনগুসলা 

েহড়ত হেল। তারা মুেহলমসদরসক গর্িতযা, হনযতাতন এবং মহিলাসদর ধষতসর্ 

েবসচসয় েহক্রয় ভূহমকা পালন কসরহেল। এমনহক হিউমযান রাইটে ওয়াচ এবং 

অযামসনহস্টর মসতা আিেতাহতক েংস্থাগুহল, যাসদর মাসে মুেহলমসদর েনয হবসশষ 

ককান দয়া মায়া কনই, তারাও বলসত বাধয িসয়হেল কয, গুেরাসটর অপরাধমূলক 

কমতকাসণ্ড েরকার এবং পুহলসশর পহরপূর্ত েমেতন হেল। কেেময় গুেরাসটর মুখযমন্ত্রী 

হেল নসরন্দ্র কমাহদ। কে িামলার পহরকিনায় েংঘ পহরবাসরর পাশাপাহশ কাে 

কসরহেল। 

কগা-রক্ষার নাসম চালাসনা িতযার অেংখয ঘটনাগুসলা কদখুন। হিিুত্ববাদী েন্ত্রােীরা 

শুধুমাত্র গরুর কগাশত বিন করার অহভসযাসগ মুেহলমসদরসক হঘসর কিলসে এবং 

হনযতাতন কসর িতযা করসে! ২০১৯ োসল হদহল্লসত যা ঘসটহেল তা স্মরর্ করুন। 

এখাসনও হিিুত্ববাদী েন্ত্রােীরা উপহস্থত হেল। পুহলশ এবং েরকাসরর প্রতযক্ষ 

েমেতসন এই েন্ত্রােীরা মুেহলমসদর উপর ভয়াবি িামলা চাহলসয়হেল।  

কসয়ক বের ধসর আোসম যা চলসে তার উপর এবার দৃহষ্ট কদয়া যাক। রাস্তা-ঘাসট 

যখন তখন এই েন্ত্রােীরা মুেহলমসদর উপর িামলা কসর আেসে। আর যহদ ককান 

মুেহলম হনসেসক রক্ষা করসত চায়, তখন এই েন্ত্রােীসদর োিাযয করার েনয 

পুহলশ এসে পসড়।  
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এই বেসরর রমযাসনর দাোর কোয় ধরুন; েশস্ত্র হিিু েংগেনগুসলা মেহেসদর 

োমসন হবসক্ষাভ শুরু কসর। অসনক োয়গায় মেহেসদ িামলা করসতও হদ্বধা 

কসরহন। আর এখন অহভশপ্ত নূপুর শমতার ঘটনায়ই ধরুন; মুেহলমরা যখন এই 

বাড়াবাহড়র প্রহতবাদ করসত কবর িল, তখন তাসদরসক েন্ত্রােী েশস্ত্র হিিু 

েংগেসনর পাশাপাহশ পুহলসশর আগ্রােসনরও হশকার িসত িসয়সে।  

আমরা বারবারই কদখহে কয, হিিুত্ববাদী আসিালন ইতাহলর “ব্ল্যাক শাটতে” এবং 

োমতাহনর “িাউন শাটত” এর কদখাসনা পসে চলসে। এই োদৃশযগুসলা এখাসনই কশষ 

নয়।  

হিিুত্ববাদী আসিালসনর চালাসনা কপ্রাপাগান্ডা পেহতসতও নাৎহেসদর োসে অসনক 

োদৃশযতা কদখা যায়। হিিুসদর মসধয হনরাপত্তািীনতার ধারর্া বাড়াসত কমাহদ একহট 

ধারাবাহিক প্রচারর্া শুরু কসরহেল। একহট গুেব বতহরর কচষ্টা করা িসয়হেল। 

কেখাসন ‘েংখযালঘু মুেহলমরা েংখযাগহরষ্ঠ হিিুসদর েনয হুমহক’ - এ কো বার 

বার উসল্লখ করা িসয়সে। হিিুসদরসক কদশীয় আর মুেহলমসদরসক ‘হবসদহশ’ বা 

‘বহিরাগত আগ্রােী শহক্ত’ হিসেসব কদহখসয় কমাহদ েরকার মুেহলমসদরসক েকসলর 

একক টাসগতসট পহরর্ত কসরসে। এখন মুেহলমসদর হবরুসে পুসরা ভারত ঐকযবে।  

হেক কযভাসব হিটলার ইয়াহুহদসদর একক টাসগতসট পহরর্ত কসরহেল, কেভাসবই 

কমাদীরা মুেহলমসদর হবরুসে ভারসতর েকলসক ঐকযবে কসরসে।  

হবসেহপ এবং আরএে.এে কীভাসব পুসরা ভারসতর উপর হনসেসদর হনয়ন্ত্রর্ 

প্রহতষ্ঠা কসরসে - কেটাও কদখার একহট হবষয়। তারা মূলত হিটলাসরর নাৎহে 

পাহটতর প্রহতহষ্ঠত দৃষ্টাসির অনুেরর্ করসে। হবসেহপর অনুরূপ নাৎহে পাহটতও 

গনতাহন্ত্রক হনবতাচসনর মাধযসম ক্ষমতায় এসেহেল। ক্ষমতায় এসেই পহরকহিতভাসব 

নাৎহে হচিা-আদশতসক েরকারী যসন্ত্র প্রবততন ও েংিত কসরসে। আর এই কােটাই 

হবসেহপ এখন করসে।  

হবসেহপ হিিুত্ববাদী এসেন্ডাসক োংস্কৃহতক এবং হশক্ষাসকন্দ্রগুসলাসত বাস্তবাহয়ত 

কসরসে। (সযমন, হশক্ষা হেসলবাসে)। আর হবসেহপ ও কমাহদ ২০১৪ োসলর 

তুলনায় ২০১৯ োসল অসনক কবহশ কভাসট হনবতাহচত িওয়ার দ্বারা এটাই প্রমাহর্ত 
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িয় কয, েংখযাগহরষ্ঠ হিিুরা হিিুত্ববাদসক েমেতন কসর। েংখযাগহরষ্ঠ োমতানরাও 

নাৎহেসদর েমেতক হেল।  

ভারসতর েংহবধাসনর ৩৭০ ধারা অনুযায়ী েমু্ম ও কাশ্মীসরর একহট হবসশষ মযতাদা 

হেল। এই ৩৭০ ধারা বাহতল করা, হে.আই.আই. পাশ করা, পহরকহিতভাসব 

মেহেসদ িামলা করা এবং এই দাহব করা কয - কেটা মূলত মহির হেল, রােপসে 

বৃহে পাওয়া েহিংেতা - এেবই হিিুত্ববাসদর স্বপ্ন ‘অখণ্ড ভারত’ প্রহতষ্ঠার হদসক 

দ্রুতগামী পদসক্ষপ। এর ধারাবাহিকতা ভহবষযসত বাড়সতই োকসব।  

েবসশসষ এটাও কদখার হবষয় কয, ইতাহলর িযাহেবাদ এবং োমতাহনর নাৎহে দুসটাই 

েম্প্রোরর্বাদী ধারর্ার েমেতক হেসলা। হদ্বতীয় হবেযুে কাসল ইতাহলর েবতাহধনায়ক 

মুসোহলহন ঐেব এলাকা দখল করসত কচসয়সে - কযেব এলাকায় তার দাহবসত 

‘ঐহতিাহেকভাসব ইতাহলয়ানসদর বােস্থান হেল’।  

হিটলার অনয োহতসদর এলাগুসলা দখল করসত চাইসতা। কে মসন করসতা োমতান 

অহধবাহেসদর বেবাসের েনয আরও অসনক েহম লাগসব। হিিুত্ববাদীসদর অখণ্ড 

ভারসতর স্বসপ্নর মসধয এই হচিার োপ স্পষ্ট কদখা যায়।  

মুসোহলহন আলসবহনয়া, গ্রীে, হলহবয়া, ইহরহত্রয়া এবং কোমাহলয়ায় োমহরক 

অহভযান শুরু কসরহেল এবং হদ্বতীয় হবেযুসেও শহরক িসয়সে। হিটলাসরর 

েম্প্রোরর্বাদ যহদ তাসক হদ্বতীয় হবেযুসে েড়াসত বাধয কসর তািসল অখণ্ড 

ভারসতর এই স্বপ্ন না োহন ককান যুসের হদসক গড়ায় এবং হক পহরমার্ হবপদাপদ 

হনসয় আসে?! 

আহম পােকসদরসক আবাসরা এই কো স্মরর্ কহরসয় হদসত চাই কয, আমাসদর এই 

হবসশ্লষর্ ককান কিনাপেুত, অহতরঞ্জন বা অবাস্তব ধারর্ার উপর হভহত্ত কসর করা 

িয়হন। বরং এহট ঐহতিাহেক তসেযর হভহত্তসত করা িসয়সে। এরপর এসক স্পষ্ট 

দহললাহদল্লার আসলাসক োোসনা িসয়সে, যা হিিুত্ববাদী আসিালসনর হবহভন্ন 

কাযতকলাপ কেসক আমরা কদহখসয়হে।  
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েম্মান ও কবুঁসচ োকার প্রশ্ন 

ভারসত মুেহলমসদর ভহবষযৎ কী িসব?  

উপসরাক্ত আসলাচনার হভহত্তসত আমরা বলসত পাহর - ভারসতর মুেহলমসদরসক 

োমসন অসনক আগ্রােসনর েম্মুখীন িসত িসব। তাসদর দ্বীন, ইজ্জত ও েীবসনর 

উপর আক্রমর্ চলসতই োকসব।  

হিিুত্ববাদী আসিালনগুসলার মসধয উগ্রতা ও চরমপন্থা হদন হদন বাড়সব। োমসনর 

হদনগুসলাসক হমহ য়া মুেহলমসদর প্রহত ঘৃর্া বৃহেকারী উপাদান আরও কবহশ কসর 

প্রচার করসব। অনযহদসক হিিুত্ববাদী আগ্রােনসক েমেতন োনাসব আরও বযাপক 

মাত্রায়।  

হবচার হবভাগ ও প্রশােন হিিুত্ববাদী আসিালসনর োসে ঐকযবে িসয় যাসব। 

পুহলশ আর.এে.এে, বেরং দল এবং োসগা হিিু পহরষসদর েন্ত্রােীসদর প্রহত 

তাসদর েিসযাহগতা অবযািত রাখসব। অেতাৎ োমহষ্টকভাসব মুেহলমসদর উপর 

েহিংেতা, হনপীড়সনর ধারাবাহিকতা এবং িয়রাহন বৃহে পাসব। হবসশষ কসর কয 

িাসর ববহেক অেতনীহতর অধিঃপতসনর প্রভাব ভারসত প্রকাশ পাসব; েমানুপাহতক 

িাসর মুেহলম হনযতাতসনর প্রবর্তা বৃহে পাসব।  

অতএব হনসের ইজ্জসতর কিিােত এবং হনসের েীবন রক্ষাসেত ভারসতর 

মুেহলমসদরসকই এই আগ্রােসনর কমাকাসবলা করসত িসব। তাসদর উহচৎ িসব - 

স্থানীয় পযতাসয় ঐকযবে িওয়া এবং োতীয় পযতাসয় হিিুত্ববাদী আগ্রােন কেসক 

হনসেসদরসক রক্ষা করা।  

োমসন হিিুত্ববাদী আসিালন তাসদর েশস্ত্র েংগেনগুসলা দ্বারা মুেহলমসদর উপর 

িামলা করসব। পুহলশ এসক্ষসত্র তাসদরসক ককান বাধা হদসব না। তাই ভারসতর 

মুেহলমসদর েনয আবশযক িল - তারা কযন এইেব আক্রমর্সক োমাসনার েনয 

ককান এক পযতাসয়র প্রহতসরাধ েক্ষমতা অেতন কসর।  

এটা খুবই েিে বযাপার। আইন, েংহবধান বা োতীর হবসবসকর কাসে যতহদন ধসর 

হবচার চাওয়া িসয়সে কে হদনগুসলা শুধ ু নষ্টই িসয়সে। কযই েময়গুসলা নাগহরক 
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অহধকার এবং মত প্রকাসশর স্বাধীনতার দাহবসত বযয় িসয়সে কেগুসলার আরও 

ভাসলা বযবিার করা কযত।  

ভারসতর মুেহলমসদর উপর আবশযক িসয় দাুঁহড়সয়সে - তারা হনসেসদর ও 

হনসেসদর মা-কবানসদর ইজ্জত ও েম্মান রক্ষা করার েনয শারীহরকভাসব কযাগয 

িসয় উেসব। কযেব কনতা বা আসিালন এই বাস্তবতাসক বুেসত েক্ষম নয় বা এসক 

অস্বীকার কসর - তারা কনতৃসত্বর কযাগযই নয়।  

স্পষ্টত এহটই একমাত্র পে যার উপর মুেহলমসদর কমিনত করসত িসব, 

মসনাহনসবশ করসত িসব। ববহেক ভাসবও ভারসতর মুেহলমসদর বততমান অবস্থার 

উপর েসচতনতা েৃহষ্ট ও তা েহড়সয় কদয়া তাসদর উপর আবশযক। হবসশষ কসর 

মুেহলম হবসে তা েহড়সয় হদসত িসব। একহট মেবুত োমাহেক েংগেন বতহর করা 

এবং তাসক হস্থহতশীল করা মুেহলমসদর উপর এখন আবশযক িসয় পসড়সে, কয 

েংগেন মুেহলমসদর মাসে ঐকয েৃহষ্ট করসব এবং তাসদরসক পে কদখাসব। 

মুেহলমসদর েনয ইেলাসমর েহেক হশক্ষার উপর আমল করা এবং 

ধমতহনরসপক্ষতাবাদ, উদারতাবাদ ও মানব রহচত আইন-কানুসনর মূহততসক েুসড় 

কিলা আবশযক। এোড়াও আরও অসনক পে-পেহত রসয়সে, কযগুসলা গ্রির্ 

করসত অসনক হচিা-হিহকসরর প্রসয়ােন। আর এই রচনায় আমরা অহবলসম্ব করা 

যায় এবং স্বি কময়াহদ পদসক্ষপগুসলা হনসয় আসলাচনা করহে। দীঘত কময়াহদ 

পদসক্ষসপর ধারর্া কদয়ার েনয একহট স্বতন্ত্র রচনার প্রসয়ােন। হকন্তু শারীহরকভাসব 

হনসের প্রহতরক্ষার কযাগযতা অেতন করা - এটা এমন একহট হবষয় যা েবতসশষ 

অহস্তসত্বর লড়াইসয় িায়োলাকারীর ভূহমকা রাখসব ইনশা আল্লাি। আল্লািই েহেক 

হবষয় েম্পসকত ভাসলা োসনন।  

 

োরকো: 

হিিুত্ববাদী আসিালসনর কনতারাই ভারতসক একহট কিকিীন চলমান গাহড়র োসে 

তুলনা করসে। কেই োসে অখণ্ড ভারত-এর কািহনক ও কপৌরাহর্ক রাষ্ট্র প্রহতষ্ঠার 

েনয তাসদর অক্লাি প্রসচষ্টার কো প্রকাসশয স্বীকার করে। হিিুত্ববাদী আসিালন 
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এমন একহট ককৌশল অনুেরর্ করসে যা ইতাহলর িযাহেবাদী আসিালন এবং 

োমতাহনর নাৎহেসদর প্রহতহষ্ঠত উদািরর্গুসলাসক ঘহনষ্ঠভাসব প্রহতিহলত কসর। 

ইহতিাে োক্ষী - এই পে অহনবাযতভাসব যুসের হশখা প্রজ্বহলত কসর।  

হিিুত্ববাদী আসিালন আে কয আগুন জ্বালাসে, আগামীকাল হনসেরাই তা 

হনয়ন্ত্রর্ করসত পারসব না। হিিুত্ববাদীরা আগ্রােসনর েড় তুলসত চায়। 

মুেহলমসদরসক অবর্তনীয় বযো ও যন্ত্রর্া কভাগ করাসত চায়। হকন্তু ধ্বংসের কয গতত 

তারা বতহর করসে, তারা হনসেরাও তাসত পহতত িওয়া কেসক করিাই পাসব না।  

পহরসশসষ আহম পােকসদরসক আল্লাি তায়ালার দুহট আয়াত স্মরর্ কহরসয় হদহে। 

আল্লাি তায়ালা কুরআন মাহেসদ বসলন:  

َ َعََل  نَْصِرِهْم لََقِدیر  أُِذَن لِل َِذیَن یَُقاَتلُوَن بِأَن َُهْم ُظلُِموا ۚ   َ  ﴾٣٩﴿ َوإِن َ اّلل 

“অেত: যুসে অনুমহত কদয়া িল তাসদরসক যাসদর োসে কাসিররা যুে কসর; 

কারর্ তাসদর প্রহত অতযাচার করা িসয়সে। আল্লাি তাসদরসক োিাযয করসত 

অবশযই েক্ষম”। (েুরা িাজ্জ ২২:৩৯) 

আল্লাি তায়ালা আরও বসলন:  

لَْو كَانُوا  ّل َ  َ َوَرُسولَُه َو َ ِ َوالَْیْوِم اْْلِخِر یَُواد ُوَن َمْن َحاد َ اّلل  َ َتِجُد قَْوًما یُْؤِمُنوَن بِاّلل 
َل ِئَك كََتَب ِِف قُلُوِبِهُم  َنُهْم أَْو َعِشرَيَتُهْم ۚ أُو آَباَءُهْم أَْو أَبَْناَءُهْم أَْو إِْخَوا

ٍح م ِ  ُیْدِخلُُهْم َجن َاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْْلَْنَهاُر اْْلِیَماَن َوأَی ََدُهم بُِرو ْنُه   َو
 ِ َ ِ ۚ أََّل إِن َ ِحْزَب اّلل  َ َل ِئَك ِحْزُب اّلل  ْ َوَرُضوا َعْنُه ۚ أُو ُ َعهْْنُ َ لِِدیَن فِیَها ۚ َرِضَي اّلل  َخا

  ﴾٢٢﴿ ُهُم الُْمْفلُِحوَن 

“অেত: যারা আল্লাি ও পরকাসল হবোে কসর, তাসদরসক আপহন আল্লাি ও তাুঁর 

রেূসলর হবরুোচরর্কারীসদর োসে বেুত্ব করসত কদখসবন না, যহদও তারা তাসদর 

হপতা, পুত্র, ভ্রাতা অেবা জ্ঞাহত-কগাষ্ঠী িয়। তাসদর অিসর আল্লাি ঈমান হলসখ 
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হদসয়সেন এবং তাসদরসক শহক্তশালী কসরসেন তাুঁর অদৃশয শহক্ত দ্বারা। হতহন 

তাসদরসক োন্নাসত দাহখল করসবন, যার তলসদসশ নদী প্রবাহিত। তারা তোয় 

হচরকাল োকসব। আল্লাি তাসদর প্রহত েন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাির প্রহত েন্তুষ্ট। 

তারাই আল্লাির দল। কেসন রাখ, আল্লাির দলই েিলকাম িসব”। (েুরা মুযাহদলা 

৫৮:২২) 

 

*** 


